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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada Bulan November 2018 sampai 

Januari 2019 di Laboratorium Agrostologi, Industri Pakan dan Ilmu Tanah 

Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN SUSKA Riau. Analisis dilakukan di 

Laboratorium Patologi Entomologi dan Mikrobiologi Fakultas Pertanian dan 

Peternakan UIN SUSKA Riau.  

 

3.2. Alat dan bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitan ini adalah limbah kulit nanas, air 

lindi, rebung bambu, air kelapa tengik, dan gula merah. Alat yang digunakan 

dalam penelitan ini adalah selang aquarium, terpal, pisau, ember, jerigen, sarung 

tangan karet, kantong plastik hitam ukuran 10 kg, karung 50 kg, gelas ukur, 

saringan, timbangan, termometer, kertas label, kamera digital, pH meter, alat tulis 

dan alat pendukung lainnya. 

 

3.3. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri 

dari 4 perlakuan yaitu:  

P0: Limbah kulit nanas tanpa penambahan aktivator (Kontrol) 

P1: Limbah kulit nanas + 10 ml air lindi  

P2: Limbah kulit nanas + 10 ml MOL rebung bambu 

P3: Limbah kulit nanas + 5 ml air lindi + 5 ml MOL rebung bambu 

Jumlah ulangan dilakukan sebanyak 4 kali, sehingga diperoleh 16 sampel 

percobaan. 

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Pengambilan Air Lindi 

Air lindi diambil dilokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Muara Fajar, 

Pekanbaru, Riau yang telah diberi izin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan (DHLK) Kota Pekanbaru. Air lindi diambil dari bak penampungan 
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keempat dengan cara mengaduk air lindi terlebih dahulu, lalu mengambilnya dari 

permukaan hingga kedalaman 20 cm menggunakan jerigen.  

3.4.2. Pembuatan MOL Rebung Bambu 

Jenis rebung bambu yang digunakan pada penelitian ini yaitu rebung 

bambu betung yang diambil di Perawang Kabupaten Siak. Langkah pertama yang 

harus dilakukan adalah menyiapkan alat berupa ember, selang dan bahan berupa 

rebung bambu 1 kg, air kelapa tua yang sudah berbau tengik 2,5 liter, gula merah 

150 g. Rebung bambu ditumbuk hingga halus dan masukkan pada ember. 

Kemudian masukkan gula merah yang sudah halus dan tambahi air kelapa tengik 

sebanyak 2,5 liter aduk hingga rata. Tutup rapat ember dengan kertas koran dan 

berikan selang plastik yang disambungkan dengan air yang berada pada botol. 

Biarkan selama 15 hari (Samosir dan Gusniwati, 2014). 

3.4.3. Persiapan Limbah Kulit Nanas 

Limbah nanas yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kompos 

diperoleh dari pedagang usaha kripik nanas di Desa Kualu Nanas Rimbo Panjang, 

Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Limbah nanas yang diperoleh 1-2 hari setelah 

pengupasan dengan rentang warna hijau kekuningan hingga kuning matang. 

3.4.4. Pembuatan Kompos Limbah Kulit Nanas 

Prosedur pembuatan kompos kulit nanas dilakukan dengan memodifikasi 

metode yang dilakukan oleh Salim dan Sriharti (2008). Limbah nanas yang telah 

diperoleh kemudian dijemur dibawah sinar matahari untuk mengurangi kadar air 

hingga 40–60% dengan lama penjemuran 4 jam jika cuaca panas dan 7-8 jam jika 

cuaca mendung atau berawan. Setelah itu kulit dicacah dengan mesin pencacah 

untuk memperkecil ukurannya. Setelah itu bahan kompos limbah kulit nanas 

dimasukkan sebanyak 4 kg pada masing-masing kantong plastik percobaan yang 

telah diberi label perlakuan, kemudian tuangkan air lindi dan MOL rebung sesuai 

dengan masing-masing perlakuan dan mencampurnya hingga rata.  

Setelah bahan kompos tercampur rata, tutup kantong plastik tersebut 

dengan cara diikat, kemudian simpan atau letakkan ditempat yg terhindar dari 

sinar matahari langsung dengan lama pengomposan 30 hari. Selama proses 

pengomposan berlangsung diamati suhu dan kelembaban setiap pagi dan sore 

selama 3 hari sekali. Jaga kelembaban dan suhu bahan antara 45 
o
C – 50 

o
C. 
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Apabila bahan kelihatan kering ditambah air hingga mencapai kelembaban 

tertentu (sekitar 50%), kemudian dilakukan pengadukan pada bahan dengan 

rentang waktu 1 kali seminggu untuk menjaga agar suhu bahan kompos sekitar 45 

o
C – 50 

o
C.  

 

3.5. Pengamatan 

3.5.1. Penetapan pH 

Prosedur penetapan pH dilakukan dengan cara menimbang sampel kompos 

sebanyak 10 g, kemudian sampel dimasukkan ke dalam labu erlenmeyer, dan 

tambahkan 50 ml air aquades. Setelah itu kocok labu erlenmeyer dengan 

menggunakan mesin selama 30 menit. Kemudian tetapkan nilai pH menggunakan 

pH meter dengan cara mencelupkan batang elektroda kedalam labu erlenmeyer 

selama 15 menit. (Eviati dan sulaeman, 2009). 

3.5.2. Penetapan N (Metode Kjeldahl) 

Penetapan N dilakukan dengan cara menimbang sampel kompos sebanyak  

0,25 g dan masukkan ke dalam labu Kjeldahl atau tabung digestor. Tambahkan 

0,25 - 0,50 g selenium mixture dan 3 ml H2SO4 pa, kemudian aduk hingga 

tercampur rata dan biarkan selama 2 - 3 jam supaya diperarang. Kemudian 

destruksikan sampai sempurna dengan suhu bertahap dari 150 
0
C hingga akhirnya 

suhu maks 350 
0
C dan diperoleh cairan jernih (3 - 3,5 jam). Setelah dingin 

lakukan pengenceran dengan sedikit aquades agar tidak mengkristal. Pindahkan 

larutan secara kuantitatif ke dalam labu didih destilator volume 250 ml, 

tambahkan aquades hingga setengah volume labu didih dan sedikit batu didih. Air 

bebas ion hingga setengah volume labu didih dan sedikit batu didih. Siapkan 

penampung destilat yaitu 10 ml asam borat 1% dalam erlenmeyer volume 100 ml 

yang dibubuhi 3 tetes indikator conway (Eviati dan Sulaeman, 2009). 

3.5.3. Penetapan P (Metode Spektrophometer) 

Penetapan P dilakukan dengan cara menimbang sampel kompos sebanyak  

0,5 g dan masukkan ke dalam labu digestion/labu Kjeldahl. Tambahkan 5 ml 

HNO3 dan 0,5 ml HClO4, kemudian aduk hingga campuran homogen dan biarkan 

semalam. Panaskan pada block digestor mulai dengan suhu 100 
0
C, setelah uap 

kuning habis suhu dinaikan hingga 200 
0
C. Destruksi diakhiri bila sudah keluar 

uap putih dan cairan dalam labu tersisa sekitar 0,5 ml. Dinginkan dan encerkan 
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dengan  H2O dan volume ditepatkan menjadi 50 ml, kocok hingga homogen, 

biarkan semalam atau disaring dengan kertas saring W-41 agar didapat ekstrak 

jernih (Ekstrak A). (Eviati dan Sualeman, 2009). 

Pipet 1 ml ekstrak A ke dalam tabung kimia volume 20 ml, tambahkan 9 

ml air aquades, kemudian kocok dengan Vortex mixer sampai homogen. Ekstrak 

ini adalah hasil pengenceran 10x (ekstrak B). Pipet 1 ml ekstrak B ke dalam 

tabung kimia volume 20 ml, begitupun masing-masing deret standar P (standar 

Campuran III). Tambahkan masing-masing 9 ml pereaksi pembangkit warna ke 

dalam setiap contoh dan deret standar, kocok dengan Vortex mixer sampai 

homogen. Biarkan 15 – 25 menit, lalu diukur dengan spektrophotometer pada 

panjang gelombang 889 nm dan dicatat nilai absorbansinya. 

3.5.4. Penetapan K (Metode Flamefotometer) 

Penetapan K dilakukan dengan cara menimbang sampel kompos sebanyak 

0,5 g dan masukkan ke dalam labu digestion/labu Kjeldahl. Tambahkan 5 ml 

HNO3 dan 0,5 ml HClO4, kemudian aduk hingga campuran homogen dan biarkan 

semalam. Panaskan pada block digestor mulai dengan suhu 100 
0
C, setelah uap 

kuning habis suhu dinaikan hingga 200 
0
C. Destruksi diakhiri bila sudah keluar 

uap putih dan cairan dalam labu tersisa sekitar 0,5 ml. Dinginkan dan encerkan 

dengan  H2O dan volume ditepatkan menjadi 50 ml, kocok hingga homogen, 

biarkan semalam atau disaring dengan kertas saring W-41 agar didapat ekstrak 

jernih (Ekstrak A) (Eviati dan Sualeman, 2009). 

Pipet 1 ml ekstrak A ke dalam tabung kimia volume 20 ml, tambahkan 9 

ml air aquades, kemudian kocok dengan Vortex mixer sampai homogen. Ekstrak 

ini adalah hasil pengenceran 10x (ekstrak B). Ukur K dalam ekstrak B 

menggunakan flamefotometer atau SSA dengan deret standar Campuran I sebagai 

pembanding, dicatat emisi/absorbansi baik standar maupun contoh. 

3.5.5. Penetapan C-Organik (Metode Walkley & Black)  

Penetapan C-organik dilakukan dengan cara menimbang sampel kompos 

sebanyak 0,05 – 0,10 g dan masukkan ke dalam labu takar volume 100 ml. 

Tambahkan berturut-turut 5 ml larutan K2Cr2O7 1 N, kocok, dan 7 ml H2SO4 pa. 

98%, kocok lagi, biarkan 30 menit dan sekali-kali dilakukan pengocokan. Untuk 

standar yang mengandung 250 ppm C, pipet 5 ml larutan standar 5000 ppm C ke 
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dalam labu takar volume 100 ml, tambahkan 5 ml H2SO4 dan 7 ml larutan K2Cr2O7 

1 N dengan pengerjaan seperti di atas. Kerjakan pula blanko yang digunakan 

sebagai standar 0 ppm C. Masing-masing diencerkan dengan air aquades dan 

setelah dingin volume ditepatkan hingga tanda tera 100 ml, kocok bolak balik 

hingga homogen dan biarkan semalam. Setelah itu ukur dengan spektrofotometer 

pada panjang gelombang 561 nm (Eviati dan Sulaeman, 2009). 

 

3.6. Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dari analisis kimia yang dilakukan di 

laboratorium selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam 

bentuk tabel yang meliputi: sifat kimia yaitu pH, N, P, K, C-organik dan Rasio 

C/N. Data yang diperoleh dibandingkan dengan standar kualitas kompos menurut 

SNI 19-7030-2004. 

Data dianalisis menggunakan sidik ragam model RAL. Menurut Mattjik 

dan Sumertajaya (2012) model linier RAL, yaitu: 

 

Yij = μ + Ti + εij 

 

Keterangan :  Yij     =  Hasil pengamatan  
µ      =  Nilai tengah umum 

 Ti      =  Pengaruh perlakuan jenis bioaktivator ke-i  

εij      =  Pengaruh galat percobaan jenis perlakuan ke-i, pada 

ulangan ke-j 

 

Tabel 3.1. Sidik Ragam 

Sumber 

Keragaman 

(SK) 

Derajat 

Bebas (db) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F hitung F table 

5% 10% 

Perlakuan t-1 JKP JKP/JKT KTP/KTG - - 

Galat t(r-1) JKG JKG/JKT  - - 

Total tr-1 JKT   - - 

 

Faktor Koreksi (FK)  = Y..
2
/ tr 

JKT    = ∑ Yij
2
 – FK 

JKP    = (∑ Yi.
2
/ r) – FK 

JKG    = JKT – JKP 
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Bila hasil analisis sidik ragam terdapat perbedaan yang nyata maka akan 

dianalisis lanjut dengan Uji Jarak Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada 

taraf 5%.    

UJD α = Rα (ρ, DB Galat) x              

Keterangan : 

α  = Taraf uji nyata 

ρ   = Banyaknya perlakuan 

R   = Nilai dari tabel Uji Jarak Duncan 

KTG   = Kuadrat Tengah Galat 
 


